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Necesitâti minim obligatorii
privind achizitia publica pentru materiale de curâ|enie

I. INTRODUCERE

Necesitátile minim obligatorii fac parte integrantá din documentaba de atribuiré §i 
constituie ansamblul cerintelor minime §i obligatorii pe baza cárora se elaboreazá de cátre flecare 
ofertant propunerea tehnicá §i financiará.

II. OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE este fumizarea de materiale de curátenie pentru 
intrelinera spatiilor din Central Militar Judetean Harghita.

ffl. CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZIJIEI

Nr.
crt

PRODUSE U/M Cantitatea
Caracteristici tehnice ale 

produselor

1 Lávete de praf set 38
- moale
- texturà deasâ sa nu lase 

scame la folosire

2 Prosoape hártie buc. 40 - dimensiune 20 X 22 cm 
2 straturi

3 Saci menajeri 120 1 set 30

- dimensiuni: ïnâltime 100 
cm, lâlime 50 cm

- grosime 0,2-0,3 mm culoare
inchisà opac

4 Saci menajeri 60 1 set 30 - capacitate cca.60 1
- ambalale 50 buc./ set

5 Saci menajeri a 30 1 set 50 - capacitate cca.30 1
- ambalale 50 buc./ set

6
Solutie pentru geamuri 
(rezervá) buc. 12

- termen de valabilitate 
(maxim un an de la data

livrârii)
- produs avizat de Ministerul 

Sànatà{ii

7 Detergent automat a 10 kg buc. 3 - putere spàlare mare
- parfumai
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8 Detergent manual a 5 kg buc. 3 - putere spumare mare
- parfumât

9 Spray pentru mobilä buc. 10 - antistatic
- parfumât

10 Ace automat buc. 10 - gramaj 11.
- înàlbitor

11 Domestos buc. 10
- curàtirea repidà a vasului 

de toaletà
- miros plàcut

12 Deodorant pentru WC buc. 24
- parfum plàcut,
- produs avizat de Ministerul 

Sànatâtii

13 Lenor buc. 8
- putere parfumare mare
- produs avizat de Ministerul 

Sânatàtii

14 Deodorant pentru camerä buc. 8
- parfum plàcut
- produs avizat de Ministerul

Sànatâtii

15 Detatrant buc. 8
- confine hipoclorit de sodium
- elimià rapid depunerile de 

calcar

16 Cif buc. 8

- spàlare degresare veselii 
portelan ,sticlà plastic

- calitate superioarà
- miros plàcut
- produs avizat de Ministerul 

Sânatàtii

17 Säpun buc. 48

- neiritant pentru piele
- efect antiseptie
- PH neutru
- miros plàcut

18 Naftalinä buc. 35 - miros plàcut
- ambalat capsule

19 Praf pentru curafat buc. 5
- curàfà obiecteceramice, 

portelan »plastic, inox
- calitate superioarà

20 Calgon buc. 4
- proteefie anticalcar
- produs avizat de Ministerul 

Sânatàtii

21 Mânuşi igienice per. 16
- rezistente medii umede
- proteefie împotriva solutiilor 
saline

22 Cillet bang buc. 15

- curàfà obiecteceramice, 
porfelan »plastic, inox

- agent de ïnàlbire
- parfumai
- ambalat 750 ml

23 Mop buc. 10
- putere mare absorbée
- eu coada lemn cca. 1 m
- destinât traficului intens

24 Mäturi buc. 10
- de interior eu fire plastic
- coadâ material rezistent 

lungime cca 1 m
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IV. VA LOARE A ESTBMATÁ

Valoarea estimatà a achizifiei este de 1679.25 lei farà TVA, la care se adaugâ TVA în
valoare de 319,05, valoarea totalà a achizitiei fiind 1998.30 lei eu TVA.
Costurile de livrare vor fi supórtate de càtre fumizor.

V. CONDITII MINIMALE DE GARANTIE

-  Perioada de garantie a produselor va fi de minim 12 luni, începând eu data recepliei 
efectúate dupa livrarea acestora la sediul achizitorului;

-  Achizitorul are dreptul de a notifica imediat fumizorului, în scris, de orice plângere 
sau reclamatie ce apare în conformitate cu aceastá garantie;

-  La primirea unei astfel de notificàri fumizorul are obligada de a înlocui produsul în 
perioada convenitâ, farà costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care în timpul 
perioadei de garantie înlocuieçte pe cel defect beneficiazâ de o noua perioada de 
garantie care curge de la data înlocuirii produsului. Perioada de înlocuire a 
echipamentelor este de 48 ore.

VI. CONDITII DE LIVRARE

Termen de livrare: maxim 15 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnârii
contractului.
Locatia de livrare: sediul Centrului Militar Judetean Harghita, Miercurea Ciuc, Piata Cetàtii nr.
1, judetul Harghita.

VII. REDACTAREA OFERTEI

-  Fiecare ofertant va prezenta o singurà ofertà;
-  Oferta va cuprinde propunerea tehnicà $i propunerea financiará;
-  Propunerea financiará se va face atât pentru o unitate, cât $i pentru valoarea totalà, exprimatà 

în lei fàrà TVA, respectiv eu TVA;
-  Oferta se va redacta în limba românà;
-  Valabilitatea ofertei trebuie sà fie de minim 30 zile de la termenul limità de depunere.

Vni. Criterii de adjudecare:

Va fi selectatâ oferta care îndeplineçte tóate cerintele solicítate prin prezenta $i care are
costul total cel mai scàzut în lei fârà TVA.
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